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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 (R) cu solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C.”xxxx” S.R.L.

xxx, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare  stabilite de

inspec�ia fiscal� nr.xx/xx.xx.2006 întocmit� de Activitatea de Control Fiscal Sibiu �i Raportului

de inspec�ie fiscal� nr.xxx/xx.xx.2006.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art. 177 (1) din

O.G.92/2003 republicat�, fiind înregistrat� la organul de control sub nr.xxxx din xx.xx.2006,

iar la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu sub nr.xxx/xx.xx.2006.

Petenta contest� urm�toarele :

a). TVA stabilit� suplimentar în sum� de xxx lei ;

b). diminuarea pierderii contabile aferent� anului 2005 cu suma de xxxx lei ;

c). impozit pe veniturile microîntreprinderilor �i accesorii aferente în sum� total� de

     xxxx lei din care :

� xxx lei  -  impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;

� xxx lei  -  dobânzi aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor ;

� xxx lei  -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe veniturile micro –

   întreprinderilor ;

d). impozit  pe veniturile din salarii �i accesorii aferente în sum� total� de xxx lei din

     care :

� xxx lei  -  impozit din veniturile din salarii ;

� xxx lei  -  dobânzi aferente ;

�   xx lei  -  penalit��i de întârziere aferente.

e). amenzi contraven�ionale în sum� de xxx lei.

        I. În sus�inerea contesta�iei petenta invoc� urm�toarele :

� societatea a folosit autoturismul proprietate personal� a administratorului în baza

unui contract de închiriere din 2004 “f�r� preten�ia la chirie – doar cheltuieli de
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benzin� �i piese de schimb – totul pentru bunul mers al activit��ii firmei”, contract

neînregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice xxx pe motiv c� nu s-a prev�zut

chirie lunar� ;

� societatea nu îndeplinea condi�iile prev�zute de O.G.nr.24/2001 pentru a fi

pl�titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;

� declara�iile depuse de societate cu obliga�ia pl��ii impozitului pe veniturile

microîntreprinderilor s-au f�cut la recomandarea  Administra�iei Finan�elor Publice

a ora�ului xxxxxx ;

� societatea nu a eliberat bonuri fiscale pe casa de marcat întrucât casa de marcat a

fost defect� �i se afla la furnizorul xxx în vederea repar�rii.

Fa�� de cele prezentate societatea solicit� anularea în totalitate  a Deciziei de

 impunere nr.xxx/xx.xx.2006, a Raportului de  inspec�ie fiscal� întocmit în xx.xx.2006 �i a

Procesului vebal de constatare �i sanc�ionarea contraven�iilor nr.xxxxx/xx.xx.2006.

      II.����Prin Decizia de impunere �i Raportul de inspec�ie încheiat, organul de control

constat� urm�toarele :

      a). Cu privire la TVA stabilit� suplimentar în sum� de xxx lei.

Perioada supus� controlului xx.xx.2001 – xx.xx.2005.

Din verificarea documentelor puse la dispozi�ia organului de control au rezultat

deficien�e care au dus la  diminuarea obliga�iilor bugetare privind TVA astfel :

� Societatea î�i exercit� dreptul de deducere a TVA din documentele de achizi�ie de

combustibili �i piese de schimb utilizate la autotuirsmul proprietate personal� a

administratorului, pentru care la data controlului nu a prezentat nici un contract de

închiriere sau de comodat.

Prin deducerea TVA din documentele de achizi�ie pentru carburan�i �i piese de

schimb utilizate la  autoturismul ce nu face parte din patrimoniul societ��ii �i pentru care nu

s-a prezentat contract de închiriere sau comodat, societatea a înc�lcat prevederile art.145

alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.

Ca urmare a deficien�elor constatate, organul de control a procedat la

cuantificarea TVA datorat� de societate pe perioada 0x.xx. – xx.xx.2005 stabilind o tax� pe

valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de xxx lei.

       b). Cu privire la diminuarea pierderii contabile aferent� anului 2005 cu suma total�

de xxxxx lei.

În luna iunie 2005 societatea înregistreaz� pe cheltuieli de exploatare clien�i

neîncasa�i în sum� total� de xxxxx lei.
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Clien�ii neîncasa�i  provin din vînzarea m�rfii în anii 2003 �i 2004,  unor

persoane fizice, care ulterior vânz�rii au decedat.

De asemenea achizi�ioneaz� combustibili �i piese de schimb în valoare total�

de xxxx lei (xxxx +xxx) pentru autoturismul proprietatea administratorului �i pentru care nu s-

a prezentat nici un contract de  închiriere sau de comodat.

Prin includerea în cheltuielile de exploatare a  clien�ilor neîncasa�i (incer�i) din

anii 2003 �i 2004, a costului combustibililor �i pieselor de schimb achizi�ionate pentru

autoturismul care nu este proprietatea societ��ii �i pentru care  nu exist� contract de

închiriere sau comodat, societatea a înc�lcat prevederile art.21 alin.(1) din Legea

nr.571/2003 – privind Codul fiscal.

Ca urmare organul de control a procedat la determinarea corect� a cheltuielilor

deductibile aferente veniturilor anului 2005, diminuînd pierderea contabil� cu suma de xxxxx

lei (xxxxx +xxxx +xxxx).

      c). Cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

La data de xx.xx.2005 – conform balan�ei de verificare, societatea prezint� sold

în contul 441.1 în sum� de xxx lei reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor,

sum� ce reg�se�te �i în fi�a de eviden�� fiscal� a Administra�iei Finan�elor Publice a ora�ului

xxx.

Nu au fost constatate deficien�e cu privire “la calcularea �i eviden�ierea

impozitului pe veniturile microîntreprinderilor ci numai întârzieri în virarea acestuia, motiv

pentru care Administra�ia Finan�elor Publice a ora�uluixxxxxx a  calculat prin Fi�a sintetic�

dobânzi �i penalit��i de întârziere”  în sum� total� de  xxxx lei (xxx + xxxx).

     d). Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii în sum� de xxx lei �i accesorii

aferente în sum� de xxxx lei.

� “La data controlului nu s-au constatat  deficien�e  în ceea ce prive�te calcularea,

eviden�ierea �i declararea impozitului pe veniturile din salarii …….”

� În fi�a fiscal� de eviden�� pe pl�titor emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a

ora�ului xxxxx, societatea figureaz� cu o obliga�ie de plat� privind impozitul pe

venitul din salarii în sum� de xxxx lei pentru care s-au calculat dobânzi �i penalit��i

de întârziere în sum� de xxxx lei.

� Suma de xxx lei impozit pe veniturile din salarii provine din perioada în care

societatea a func�ionat cu sediul social în Sibiu, �i a fost men�ionat� ca �i obliga�ie

de plat� în Certificatul de atestare fiscal� nr.xxxxx din xx.xx.2004 eliberat de
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Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Sibiu pentru a-i servi la “schimbare

sediu în xxxxxx”.

e). Cu privire la amenda contraven�ional� în sum� de xxxx lei.

Din verific�rile efectuate de organul de  control s-a constatat c� societatea “nu

emite �i nici nu pred� bonul fiscal clien�ilor”  pentru marfa vândut�.

Fapta constituie contraven�ie potrivit art.10 lit.d) din O.G.nr.28/1999 (R) �i se

sanc�ioneaz�  cu amend� cuprins� între xxxx –xxxxx lei.

Ca urmare organul de control a sanc�ionat societatea cu amend�

contraven�ional� în sum� de xxxx lei pentru care s-a întocmit Proces verbal de constatare  �i

sanc�ionare a contraven�iilor având nr.xxxxxxxxxx/xx.xx.2006.

  III. Având în vedere constat�rile organului de control, motivele invocate de

contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum �i actele normative în vigoare

în perioada verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

     a). Referitor la contestarea TVA stabilit� suplimentar în sum� de xxx lei.

          Cauza supus�  solu�ion�rii este de a stabili dac� societatea “xxxxxxxx” S.R.L.

xxx  datoreaz� TVA aferent� achizi�iilor de combustibili �i piese de schimb pentru

autoturismul proprietatea administratorului pentru care nu a prezentat contract de închiriere

sau de comodat.

În fapt : - societatea î�i exercit� dreptul de deducere a TVA pentru achizi�iile de

combustibili (benzin�) în sum� total� de xxx lei din care TVA xxx lei în baza bonurilor de cas�

emise de aparatele de marcat ale furnizorilor f�r� a înscrie pe aceste bonuri denumirea

cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare al autovehiculului.

De asemenea î�i exercit� dreptul de deducere a TVA din facrura fiscal�

nr.xxxxxxx/xx.xx.2005  în sum� total� de xxx lei din care TVA xxx lei emis� de S.C.”xxx ”

S.R.L. Sibiu, reprezentând piese de schimb.

Conform specifica�iei din Decizia de  impunere nr.xxx/xx.xx.2006 la pct.2.1.2,

combustibilul �i piesele de schimb achizi�ionate au fost utilizate pentru autoturismul

proprietatea administratorului pentru care societatea nu a prezentat nici un contract de

închiriere sau de comodat.

În drept sunt aplicabile prevederile :

� art.128 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i

complet�rile ulterioare potrivit c�rora : “Preluarea de c�tre persoane impozabile a

bunurilor achizi�ionate sau fabricate de c�tre acestea pentru a fi utilizate în scopuri

care nu au leg�tur� cu activitatea desf��urat� sau a fi puse la dispozi�ia altor

persoane în mod gratuit constituie livrare de bunuri efectuate cu plat�, dac� taxa
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pe valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor respective sau p�r�ilor lor componente a

fost dedus� total sau par�ial” ;

� art.145 alin.(3) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i

complet�rile ulterioare potrivit c�rora “dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt

destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil�

înregistrat� ca pl�titor de  tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc� : - taxa

pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost livrate

sau urmeaz� s� îi fie livrate ……..”  ;

� art.145 alin.8 lit.a) �i alin.9 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu

modific�rile �i complet�rile ulterioare potrivit c�rora dreptul de deducere a TVA se

justific�  prin :

� alin.8 lit.a)…..”factur� fiscal� care cuprinde informa�iile prev�zute la art.155

alin.(8)…….” ;

� alin.9 “prin normele de aplicare a  prezentului titlu, se prev�d situa�iile în

care se poate  folosi un alt document decât cele prev�zute la alin. (8),

pentru a justifica dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�” ;

� TITLUL VI, CAP.X, pct.51 (2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii

nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004 cu modific�rile �i

complet�rile ulterioare potrivit c�ruia :  “pentru carburan�ii auto achizi�iona�i,  taxa

pe valoarea ad�ugat� poate fi justtificat� cu bonurile fiscale emise conform

Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr.28/1999 privind obliga�ia agen�ilor

economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, dac� sunt

�tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i nr.de înmatriculare a

autovehiculului….”

Întrucât achizi�iile de combustibili �i piese de schimb au fost efectuate pentru

autoturismul proprietatea administratorului, fapt recunoscut  de petent� în contesta�ie �i

pentru care nu a fost prezentat nici un contract de închiriere sau de comodat, în mod justificat

organul de control a considerat aceste achizi�ii f�cute în scopuri care nu au leg�tur� cu

activitatea sa economic�, ci pentru a fi puse la dispozi�ia altor persoane, asimilându-le cu

livr�ri de bunuri efectuate cu plat�  �i pentru care datoreaz� TVA.

Sus�inerea petentei potrivit c�reia mijlocul de transport pentru care au fost

f�cute achizi�iile de combustibili �i piese de schimb proprietatea administratorului, a fost pus

la dispozi�ia societ��ii în baza unui contract de închiriere din anul 2004 “f�r� preten�ia de

chirie”  nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât nu este

materializat� prin documente.

Ca urmare, organul de control a  procedat la recalcularea TVA datorat� de

societate stabilind o obliga�ie suplimentar� privind TVA în sum� de xxx  lei.
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    b). Referitor la contestarea diminu�rii pierderii contabile aferent� anului 2005 cu

suma de xxxxx lei.

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se  stabili dac� Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu se poate investi pentru solu�ionarea cap�tului de cerere

privind diminuarea pierderii contabile aferent� anului 2005 în condi�iile în care prin

diminuarea pierderii contabile nu rezult�  obliga�ie de plat� privind impozitul pe profit.

Potrivit pct.5.4 lit.d) din Instruc�iunile pentru aplicarea TITLULUI IX din

O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin O.M.F.P.

nr.519/27.09.2005 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu prin Serviciul

Solu�ionare Contesta�ii nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere ,

competen�a de solu�ionare revenindu-i “organului emitent al actului administrativ atacat,

indiferent de  cuantumul sumei contestate”.

Ca urmare Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu  î�i declin�

competen�a de solu�ionare  a acestui cap�t de cerere în favoarea Activit��ii Controlului Fiscal

Sibiu.

      c). Referitor la contestarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în sum�

de xxx lei �i accesorii aferente în sum� total� de xxx lei (xxx lei dobânzi �i xxx lei penalit��i de

întârziere aferente).

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se  stabili dac� Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu se poate investi cu solu�ionarea cap�tului de cerere

privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor �i accesorii aferente, în condi�iile în care

acest impozit �i accesoriile aferente nu au fost cuprinse în actul contestat.

În fapt, din documentele  aflate în copie la dosarul cauzei respectiv Raportul de

inspec�ie fiscal� nr.xxx/xx.xx.2006 pag.4, a rezultat c� nu au fost constatate deficien�e privind

modul de calcul, eviden�iere �i declarare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor ci

numai întârzieri în virarea acestuia.  Suma înregistrat� în eviden�a contabil� a societ��ii

corespunde cu eviden�a fiscal� întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului xx.

În drept sunt aplicabile prevederile :

� art.183 alin.(5) din O.G.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,

potrivit c�rora în solu�ionarea contesta�iei, organul de solu�ionare se va pronun�a

mai întâi asupra excep�iilor de procedur�,  iar când se constat� c� acestea sunt

întemeiate nu se va proceda la solu�ionarea pe fond a cauzei ;

� pct.9.3 din Instruc�iunile pentru aplicarea TITLULUI IX din O.G.nr.92/2003 privind

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin O.M.F.nr.519/2005 care

prevede ca excep�ie procedural�   “contestarea altor sume �i m�suri decât cele

care au f�cut obiectul  actului atacat”….
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Întrucât  prin  Decizia  de  impunere nr.xxx/xx.xx.2006, nu au fost stabilite obli -

ga�ii suplimentare privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, organul de solu�ionare a

contesta�iei constat� neîndeplinirea excep�iilor procedurale cu efectul juridic al pierderii

dreptului contestatoarei de a-i fi finalizate preten�iile pe fondul cauzei.

Ca urmare contesta�ia pentru acest cap�t de cerere urmeaz� a se respinge ca

fiind f�r� obiect.

      d). Referitor la contestarea impozitului pe venitul din salarii în sum� de xxx lei �i

accesorii aferente în sum� total� de xxx lei (xxx lei – dobânzi aferente �i xx lei penalit��i de

întârziere aferente).

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se  stabili dac� Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu se poate investi cu solu�ionarea cap�tului de cerere

privind impozitul pe venitul din salarii �i accesorii aferente, în condi�iile în care acest impozit

�i accesoriile aferente nu au fost cuprinse în actul contestat.

În fapt – din documentele aflate în copie la dosarul cauzei, respectiv Raportul

de inspec�ie fiscal� nr.xxx/xx.xx.2006 pag.4, a rezultat c� nu au fost constatate deficien�e în

ceea ce prive�te calcularea, eviden�ierea �i declararea impozitului pe veniturile din salarii,

înregistrându-se numai întârzieri în virarea sumelor datorate, pentru care Administra�ia

Finan�elor Publice xxxxxxx  a calculat accesorii aferente preluate de organul de control.

Obliga�ia de plata privind impozitul pe veniturile din salarii provine  din perioada

în care societatea func�iona cu sediul în Sibiu, obliga�ie consemnat� �i în Certificatul de

atestare fiscal� nr.xxxxx/xx.xx.2004 eliberat de Administra�ia Finan�elor Publice a

municipiului Sibiu pentru a-i servi societ��ii la “schimbare Sediu în xx”.

Pentru considerentele prezentate la  Cap.III lit.d) din prezenta decizie,

contesta�ia  pentru acest cap�t de cerere urmeaz� a  fi respins� ca fiind f�r� obiect.

      e). Referitor la contestarea amenzii contraven�ionale în sum� de xxx lei.

Cauza supus� solu�ion�rii este de a se  stabili dac� Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu se poate investi cu solu�ionarea cap�tului de cerere

privind amenda contraven�ional� în condi�iile în care Procesul verbal de constatare �i

sanc�ionare a contraven�iilor nr.xxxxx/xx.xx.2006 nu este un act administrativ asimilat

deciziilor de impunere.

În drept sunt aplicabile prevederile :
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� art.179 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 republicat� potrivit c�rora Direc�ia General� a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu – este competent� expres �i limitativ cu

solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva :

� deciziilor de impunere ;

� actelor administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere ;

� titluri de crean�� privind datoria vamal�

      a c�ror valoare nu dep��esc 500.000 lei.

Regimul juridic al contraven�iilor  este reglementat de O.G.nr.2/2001 aprobat�

prin Legea nr.180/2002.

Ca urmare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu pentru

acest cap�t de cerere î�i va declina competen�a de solu�ionare în favoarea Judec�toriei

Sibiu.

Cu adresa nr.xxx/xx.xx.2006, Serviciul Juridic din cadrul Direc�iei Generale a

Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a înaintat dosarul Judec�toriei Sibiu spre competent�

solu�ionare.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.nr.92/2003

republicat�,

������������������'������������������'������������������'������������������'

1. Respinge contesta�ia ca neîntemeiat�  pentru suma de xxx lei reprezentând TVA

stabilit� suplimentar .

2. Declin� competen�a de solu�ionare a contesta�iei pentru suma de xxx lei

reprezentând diminuarea pierderii contabile aferent� anului 2005, în favoarea

Activit��ii de Control Fiscal Sibiu, organul emitent al actului atacat.

3. Respinge contesta�ia ca fiind f�r� obiect pentru suma de xxx  lei reprezentând :

� xxx lei  -  impozit pe veniturile microîntreprinderilor ;

� xxx lei  -  dobânzi aferente ;

� xxx lei  -  penalit��i de întârziere aferente ;

� xxx lei  -  impozit pe veniturile din salarii ;

� xxx lei  -  dobânzi aferente ;

�   xx lei  -  penalit��i de întârziere aferente.
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4. Declin� competen�a de solu�ionare a contesta�iei pentru suma de xxx lei –

reprezentând amend� contraven�ional� în favoarea Judec�toriei Sibiu, dosarul

cauzei fiind transmis de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu –

Serviciul Juridic cu adresa nr.xx/xx.xx.2006 în conformitate cu art.32 din

O.G.2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor.

Punctele 1 �i 3 din prezenta decizie pot fi atacate la Tribunalul Sibiu în termen de 6

luni de la comunicare.
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